
HABILIDADE da BNCC
(EF12LP14) Identificar e reproduzir, em fotolegendas de notícias, álbum de
fotos digital noticioso, cartas de leitor (revista infantil), digitais ou
impressos, a formatação e diagramação específica de cada um desses
gêneros, inclusive em suas versões orais.

ATIVIDADE 1: RELACIONE A MANCHETE À FOTOLEGENDA E OUTRAS
PARTES DA NOTÍCIA.

EXEMPLO:

                                                            FOTO

                                                         LEGENDA

                                               PRIMEIRO PARÁGRAFO

Frutas exóticas que a maioria das pessoas desconhece

   Para se ter uma alimentação balanceada, é importante ter no cardápio
diário algumas frutas ricas em vitaminas e nutrientes. Mas será que você
conhece todas as frutas que existem? A menos que seja um especialista
em nutrição, o mais provável é que a resposta a essa pergunta seja não,
certo?      



Leia e recorte entre as opções abaixo, qual a foto, legenda e primeiro
parágrafo são os corretos em relação a manchete da notícia (na próxima página).
Utilize os recortes para colar nos espaços em branco na próxima página. 

1- Recortes as fotos abaixo:

FOTOS:



2- Recortes as legendas e os primeiros parágrafos das notícias abaixo:

LEGENDAS:

PRIMEIROS PARÁGRAFOS:

Cheirar frutas antes de comer pode evitar exageros.

Lista de compras do mês para duas pessoas.

Feira do Produtor volta para a Rua Lima e Silva no sábado

Cheirar o alimento para evitar a gula. O hábito pode ser uma boa para
aqueles que não querem ingerir calorias em excesso sem perder o
contato com as frutas preferidas.

Na hora de fazer as compras do mês, é normal ficar em dúvida quanto
a quantidade de comida que deve ser comprada. Sacos de arroz, feijão,
trigo, carnes, frios e por aí vai... Para evitar o desperdício (ou que falte
comida em casa) é muito importante fazer um bom planejamento e
preparar uma boa lista de compras.

Com a reta final das obras de revitalização na área central, a Feira do
Produtor retornará no próximo sábado, dia 24, para o tradicional ponto
na Rua Lima e Silva, entre as avenidas Primeiro de Março e Pedro
Adams Filho. A Feira estava na Rua Dr. Magalhães Calvet.



                COLE ABAIXO OS RECORTES CORRETOS DA MANCHETE ACIMA!

                                                            FOTO

                                                         LEGENDA

                                               PRIMEIRO PARÁGRAFO

ATIVIDADE 1: RELACIONE A MANCHETE À FOTOLEGENDA E OUTRAS
PARTES DA NOTÍCIA.

Agora que recortou as fotos, legendas e primeiros parágrafos, cole no espaço
branco abaixo, as partes relacionadas à manchete:

                           MANCHETE:
 Feira retorna para o tradicional local depois das obras de
                                                          revitalização do Centro 



                COLE ABAIXO OS RECORTES CORRETOS DA MANCHETE ACIMA!

                                                            FOTO

                                                         LEGENDA

                                               PRIMEIRO PARÁGRAFO

NÃO IMPRIMIR ESTA PÁGINA
GABARITO:

                           MANCHETE:
 Feira retorna para o tradicional local depois das obras de
                             revitalização do Centro 

Feira do Produtor volta para a Rua Lima e Silva no sábado

Com a reta final das obras de revitalização na área central, a Feira do
Produtor retornará no próximo sábado, dia 24, para o tradicional ponto
na Rua Lima e Silva, entre as avenidas Primeiro de Março e Pedro
Adams Filho. A Feira estava na Rua Dr. Magalhães Calvet.



FONTE:
https://www.bahianoticias.com.br/
saude/noticia/11195-cheirar-frutas-
antes-de-comer-pode-evitar-
exageros.html

FONTE:
https://www.casapraticaqualita.com
.br/noticia/lista-de-compras-do-
mes-para-duas-pessoas-aprenda-
a-calcular-a-quantidade-de-comida-
antes-de-ir-ao-mercado_a1080/1

FONTE:
https://www.clickgratis.com.br/
virtual/cotidiano/5-frutas-exoticas-
que-voce-provavelmente-nao
-conhece/

FONTE:
https://www.novohamburgo.rs.gov.
br/index.php/noticia/feira-produtor-
volta-rua-lima-silva-sabado

NÃO IMPRIMIR ESTA PÁGINA
      DIREITOS AUTORAIS DAS IMAGENS



TERMOS DE USO
Esta atividade foi criada pelo blog New Fun Trip - Seu Roteiro de Estudos.
Reiteramos que esta atividade, como todas as outras postadas em
nosso blog, são totalmente gratuitas, portanto, estão disponíveis para

uso exclusivo educacional de professores e/ou responsáveis.

ATIVIDADE GRÁTIS
É PROIBIDO ...
- Compartilhar este PDF em grupos de Whatsapp, Facebook, Telegram,
Messenger, Pinterest, entre outras redes sociais. Para divulgação deste PDF,
envie o link da postagem do nosso blog onde baixou este arquivo para que 
a pessoa possa baixar também.

- Divulgar este PDF em plataformas de impressão e/ou download.

- Vender este material gratuito, tanto o arquivo em PDF quanto impresso.

- Con- Converter este PDF para Word.

É PERMITIDO ...
- Compartilhar o link do post no blog e nas redes sociais para divulgação.

- Utilizar este PDF em espaços de ensino formal ou não, como por exemplo:
escolas, bibliotecas, residências, entre outros locais, desde que seja com o
objetivo de ensinar a criança.

- Postar nas redes sociais como utilizou e o resultado da utilização do 
material pelos aluno. Pedimos que marque nosso site para divulgação.

IMPORTANTE
Para que os materiais sejam produzidos e disponibilizados gratuitamente,
é necessário que os professores divulguem o link de download do material
e não somente o PDF nos grupos das redes sociais, como Whatsapp e
Facebook, por exemplo.

Todo conteúdo, atividades e documentos disponíveis no blog newfuntrip.com
estão protegidos pela lei nº 9610/98 que preza sobre os direitos autoriais.


